�ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರ ಮೂಲಕ ಸ� �ಾ�ದ ಅ��ಯನು� ಬ�ಾಜ್ ಅನ್� ಸ��ೕಯ ಕ�ೇ� ಪ�ೆದು�ೊಂ��
��ಾಂಕ:
ಬ�ಾಜ್ ಅ�ೈನ್� ಜನರಲ್ ��ಾ ಕಂಪ� ��
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

�ಾನ��ೆ,
�ಷಯ: ��ಾ �ೆ�ೖಮ- �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ �ೆ�ಟ್ �
ಇದು ��ೕ./��ೕಮ�. ________________________________________________ ರವರ �� �ೆ�ೖಮ್

ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಹಕರು

�ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ �ಾಡು��ೆ 

ಸಂದಭ�ದ�� �ಾನ��ಾದ �ಸ್  �ಾ�ಂಕ ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� �ೊಂ��ಾ ��ೆ ಎ ಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ ಸಂಗ���ದ �ಾ ಪ��ಾರ �ಾ�ಹಕರ �ವರಗಳ� ಈ 
ಮುಂ�ನ ಪ��ೇಶಗಳನು� �ೊಂ��ೆ ಎಂದು �ಾವ� ಪ��ಾ�ಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ:
ಇವ��ಾ� �ೆ�ೖಮ್ ಸ��ಸ�ಾ��

I �ಾಡ್� �ಾದ��ೆಯ ನಷ
II ಖ�ೕ�ಯ ಭದ��ೆ
III �ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ

�ಾ�ಹಕರ �ೆಸರು
ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ ��ಾಂಕ
�ಾ�ೆ ಪ��ಾರ ಮತು� ಸಂ�ೆ�
�ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�
�ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� �ಾನ��ೆ ಇ��- �ಾನ��ೆ ಇ��ವ�ೆ�ೆ
�ಾ�� ಸಂ�ೆ� (ಇದನು� �ೇಂದ� ಕ�ೇ� �ಾ��ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಭ�ಸ�ೇಕು)
�ೆ�ಟ್ �ಾಡ್

�ೊ�ೆಯ �ಒಎಸ್ ವ��ಾಟು ��ಾಂ

ವಸ� ��ಾಸ

ಜನ���ಾಂಕ

�ಮ�ೆ ಧನ��ಾದಗಳ�,
�ಮ� ��ೇಯಪ�ವ�ಕ�ಾ�,

�ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ ಅ��
�ಾ�ೆ �ೆಸರು

�ೆ�ೖಮ್ ಪ�ಣ��ೊ�ಸುವ ಪ���� ಮತು� ಸಮಯ ��ಗಳ
ಹಂತಗಳ�

ಪ����

ಸಮಯ ��

1 ಸ�ಾಗ�ೊ�ಸಲು ಬ�ಾಜ್ ಅ�ೈಯನ-�ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ೆ �ಾ�ಹಕ

2 ಆ��ಗಳ�

ಶ�ನ� �ನ

ಮೂಲಕ �ೆ�ೖಮ್ ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೋಂದ�

1: �ೕನ್ ಸಂ�ೆ�, 1800225858 ಅಥ�ಾ 18001025858 �ೆ 
ಉ�ತ�ಾ� ಕ�ೆ�ಾ�
2: ಇ�ೕಲ್ ಕಳ��
yesbank@bajajallianz.co.in

2  ಬ�ಾಜ್ ಅ�ೈನ್� �ೆ�ೖಮ್ ��ಾಗವ� �ಮ್ ಕು�ತ ಸೂಚ�ೆಯನು�

2 �ೆಲಸದ �ನಗಳ�

��ೕಕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಖ�ೆಗಳ ಅಗತ��ೆಗಳ 
ಕು�ತು ಸೂ�ಸುತ��ೆ
3   ಅಗತ� �ಾಖ�ೆಗಳ ಸ��ಸು��ೆ

ಅನುಕೂಲ�ೆ�ೆ ತಕ�ಂ�ೆ ಸ�ೕಪದ ಬ�ಾಜ್ ಅ�ೈನ್� ಕ�ೆ-

4a �ೆ�ೖಮ್ ಪ���� �ಾ�ರಭ�ಾಗುತ��ೆ

ತ��ೆ ಅಗತ��ರ�ದ���

�ೆ�ೖಮ್ ಅನು� 7 �ಾಯ��ನಗಳ�� ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ಾಗುತ��

4b

ತ��ೆ ಅಗತ��ದ���

ತ��ಾ��ಾ��ೆ �ೇ�ಾದ ಎ�ಾ� ಅಗತ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ��ದ

5   �ೆ�ೖಮ್ ರ�ೕ� ಮತು� �ೆಕ್ ರ�ಾ�ಸ�ಾಗುತ�

�ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆ�ೇಪ�ಾ ಪ��ಾಣಪತ�ವನು

�ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಸ��ಸ�ಾಗುತ�

7 �ಾಯ��ನಗಳ ನಂತರ �ೆ�ೖಮ್ ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು
��ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ೆ�ೖಮ್ �ೆಕ
ರ�ಾ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ
�ೆ�ೖಮ್ �� ಅಗತ��ರುವ �ಾಖ�ೆಗಳ�
(�ಾ�ಹಕರು �ನಂ� �ಾ�ದ��ೆ, �ಎಮ್ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸೂ�ಸ�ೇಕು

(ದಯ�ಟು� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಲಗ��ಸ�ಾ��ೆ �ಕ್ �ಾ�
I ಶ�ನ� �ಾಡ್� �ಾದ��ೆ ನಷ

 ಪ�ಣ��ೊ��ದ �ೆ�ೖಮ್

ಅ�� (ಇಂ��ೕಷ್/�ಂ

 ��ೕಸ್ � �ೕಡ�ಾದ ಎಫ್ ಆರ್/�ಾ�ಾನ� ದೂ�ನ ಪ��ಾ�ಕ��ದ ಪ�� (ಅದು �ಾ��ೇ�ಕ �ಾ�ೆಯ��ದ��ೆ, ಇಂ��ೕಷ್/�ಂ�ೆ �ಾ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾ�� ಸ���
 �ಾ�ಂಕ್ �ೇ��ೆ (�ೋ�ಾ ವ�ವ�ಾರವನು� ಸೂ�ಸು���ೆ
 ��ೕಸ�ಂದ ಪ��ಾ�ೕಕ��ದ ಅಂ�ಮ ವರ�ಯ ಪ�� (ಅದು �ಾ��ೇ�ಕ �ಾ�ೆಯ��ದ��ೆ, ಇಂ��ೕಷ್/�ಂ� �ಾ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾ�� ಸ���
 �ಾಡ್� �ೊಂ�ರುವರ ನಷ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳ�ೆ �ಬ�ಂ�ಸು��ೆ ಕು�ತು �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ ಪ��ಾ�ಕ�ಸು��ರುವ ಪ��ಾ
II ಖ�ೕ�ಯ ಭದ��ೆ

 ಪ�ಣ��ೊ��ದ ಕಳ�ತನ/�ೆಂ� �ೆ�ೖಮ್ ಅ�� (ಇಂ��ೕಷ್/�ಂ
 ��ೕಸ್ � �ೕ�ದ ಎಫ್ ಆರ್/�ಾ�ಾನ� ದೂರು/�ಆರ್ ನ ಪ��ಾ�ಕ��ದ ಪ��

(ಅದು �ಾ��ೇ�ಕ �ಾ�ೆಯ��ದ��ೆ, ಇಂ��ೕಷ್/�ಂ�ೆ �ಾ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾ�� ಸ�

 �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ �ೆ�ಾಕ್� ಪ�
 ಖ�ೕ� �ಾ� (�ಾವ�, ಶುಲ� �ಾವ� ��ಪ್, �ಾ�ಂಕ್ �ೆ�ೕಟ್ಟ್
 �ಾ�ಂಕ್ �ೇ��ೆ (ಸೂ�ಸುವ ವ�ವ�ಾರ
 ��ೕಸ�ಂದ ಪ��ಾ�ೕಕ��ದ ಅಂ�ಮ ವರ�ಯ ಪ�� (ಅದು �ಾ��ೇ�ಕ �ಾ�ೆಯ��ದ��ೆ, ಇಂ��ೕಷ್/�ಂ�
 �ೆಂ� ಅವಗಢ ಸಂಭ��ದ��ೆ ಅ���ಾಮಕ ದಳದ ವರ�ಯ ಪ��ಾ�ೕಕ��ದ ಪ��
 ಕಳ�ತನ/ಕಳವ� ಪ�ಕರಣಗಳ�� ರೂ. 20/- ಯ ಅಂ�ೆ ಪತ�ದ ಮುಂಗಡ ಸ�ೊ��ೇಶನ್

�ಾ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾ�� ಸ���

ಪತ

III �ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ




ಪ�ಣ��ೊ��ದ �ೆ�ೖಮ್ ಅ�
ಪ��ಾ�ಕ��ದ ��ೕಸ್ ಎಫ್ಆರ್ ಪ�� (�ಾ��ೇ�ಕ �ಾ�ೆಯ��ದ��ೆ, ಇಂ��ೕಷ್�� ಸ���) ಅನು�ಾದವ� ಮ�ಾ� ಆಗಬಹುದು.
ಆದ�ೆ �ೆ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ ಅ��ಾರ�ೆ� ಬಳಸ�ಾದ �ಾ�ೆಯು ಪರ�ತ�ಾ�ರದ ಸಂದಭ�ದ�� ಒ�ಾ�ಯಪ��ದ�ೆ ಅಗತ��ಾಗಬಹುದು.





ಪಂಚ�ಾಮ/��ಾರ�ೆ ಪಂಚ�ಾಮದ ಪ��ಾ�ೕಕ��ದ ಪ�� (ಅದು �ಾ��ೇ�ಕ �ಾ�ೆಯ��ದ��ೆ, ಇಂ��ೕಷ್/�ಂ� �ಾ�ೆ� ಅನು�ಾ�� ಸ���)






�ಾವ��ೇ �ೕ�ೕಸ್ ಪ�ಕರಣದ�� �ಾ��ಾ�ದ��ೆ, �ಾ� �ೇ��ೆಯ ಪ��ಾ�ೕಕೃತ ಪ�� (ಲಭ��ದ���. ಅದು �ಾ��ೇ�ಕ �ಾ�ೆಯ��ದ��ೆ, ಇಂ��ಷ್/�ಂ� �ಾ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾ��ಸ���)

�ೆ�ಟ್ �ಾಡ್

�ೆ�ಾಕ್� ಪ�

ಮರ�ೋತ�ರ ವರ�ಯ ಪ��ಾ�ೕಕ��ದ ಪ�� (ಅದು �ಾ��ೇ�ಕ �ಾ�ೆಯ��ದ��ೆ, ಇಂ��ೕಷ್/�ಂ� �ಾ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾ�� ಸ���

ಮೂಲ ಮರಣ ಪ��ಾಣಪತ�
ಶವಸಂ�ಾ�ರದ ಪ��ಾಣಪತ� (ಅನ�ಯ�ಾದ��)
�ಾಹನ �ಾಲ�ೆ ಪರ�ಾನ�ಯ ಪ��ಾ�ೕಕೃತ ಪ�� (ಮೃತರು �ೕ�ಾರು/�ಾಹನವನು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ ಅಪ�ತ ಸಂಭ�ದ��ೆ)

